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DILIGÈNCIA.- ACTA DE LA MESA D’ADJUDICACIÓ

Identificació de l’expedient

Assumpte: Procediment administratiu per a l’atorgament de llicències d’ocupació 
temporal del domini públic mitjançant la instal·lació a la via pública de 
casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023

Número: (8/2022/BACON)

Motivació: Celebració del sorteig per a l’atorgament de les quatre llicències d’ocupació 
temporal del domini públic mitjançant la instal·lació a la via pública de 
casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023 i proposta 
d’adjudicació a l’òrgan competent

Data: 3 de març de 2023
Hora: 10:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Molins de Rei

1. Es constitueix en acte públic la Mesa d’adjudicació del procediment administratiu 
(8/2022/BACON) per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini 
públic mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes 
pirotècnics – any 2023.

2. La Mesa està integrada pels següents membres:

· President:
- Senyor Jordi Pradell Obiols, regidor d’Empresa i Activitats.

· Vocals:
- Senyora Elídia Cerdà Albero, com a delegada de la secretària de la 

corporació.
- Senyor Daniel González Aragón, assessor jurídic municipal.
- Senyora Maria Conejero Beltrán, assessora jurídica municipal.
- Senyora Ana Boix Corona, tècnica municipal d’activitats.

· Secretària:
- Senyora Alexia Raventós Benet, administrativa municipal d’activitats.

3. D’acord amb les Bases reguladores de l’atorgament de llicències d’ocupació temporal 
del domini públic mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de 
productes pirotècnics – any 2023;  i amb el Decret d’alcaldia número 380, de data 23 
de febrer de 2023, la Mesa d’adjudicació dona inici a la celebració dels sortejos 
respecte a cada lloc-emplaçament determinat.
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3.1. A continuació, s’exposen els sol·licitants o representants dels sol·licitants 
assistents a l’acte de la celebració dels quatre sortejos que es celebraran a 
continuació:

- Senyor  Xavier Palmada Badia.
- Senyor  Jose Mª Vilardell Oliveras.
- Senyor Jesús López López.
- Senyor Sergi Bracons Ros.

3.2. Obert l’acte de la celebració es comunica l’assistència de públic, i en aquest 
context, s’ espera durant deu (10) minuts per si es presenta públic assistent. 
Passats els deu (10) minuts i sense presència de públic, a excepció dels darrers 
sol·licitants esmentats, es continua amb l’acte.

3.3. Pren la paraula el vocal, el senyor Daniel González Aragón, per exposar que el 
número final de sol·licituds admeses són un total de seixanta-quatre (64), les 
quals es van publicar en un llistat definitiu. A continuació, el vocal esmentat 
nombra les sol·licituds definitivament excloses del la llista publicada esmentada:

NÚMERO SOL·LICITANT

REGISTRE 
ENTRADA 

SOL·LICITUD- 
INSTÀNCIA

ADMESA - EXCLOSA 
DEFINITIVA

24 GIRONINA, S.L. 2023000949 EXCLOSA

segona sol·licitud presentada 
pel mateix sol·licitant (només 
es permet una sol·licitud per 
sol·licitant).

3.4. Posteriorment, pren la paraula el President de la Mesa d’adjudicació i procedeix a 
l’explicació del procediment del sorteig segons les bases:

3.4.1. L’eventual sorteig que es celebri respecte a cada emplaçament de venda 
on concorrin més d’una sol·licitud admesa, seguirà l’ordre de numeració 
dels emplaçaments determinats a la base 1.2. 

3.4.2. S’habilitarà una sola urna per dur a terme els eventuals sortejos que 
s’hagin de celebrar. El/la secretari/a de la Mesa d’adjudicació, respecte a 
cada sorteig, introduirà a la urna les paperetes amb els noms dels 
sol·licitants que han presentat les sol·licituds admeses respecte a 
l’emplaçament que correspongui pel sorteig que es celebri. Prèviament, 
els assistents que ho desitgin podran comprovar-ne els noms, que 
posteriorment es doblegaran de manera que quedi garantit l’anonimat. 

A continuació de conformitat amb la base 10.4.2, s’extrauran de l’urna 
quatre (4) paperetes i s’ordenaran per ordre d’extracció, de la primera a 
l’última, essent el sol·licitant de la primera papereta extreta el 
guanyador del sorteig i qui serà proposat, respecte a l’emplaçament 
que correspongui, com a adjudicatari de la llicència d’ocupació 
temporal de l’espai de domini públic per a la instal·lació de casetes 
de venda de productes pirotècnics – any 2023.
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3.4.3. Els sol·licitants que obtinguin els llocs segon, tercer i quart d’extracció de 
l’urna, compondran la llista d’espera per si es produeix la renúncia del 
guanyador del sorteig.

3.4.4. Una vegada realitzats la totalitat dels sortejos, si un sol·licitant resultés 
guanyador en més d’un dels quatre emplaçaments de venda determinats, 
segons l’ordre de cada sorteig respecte a cada emplaçament de venda 
determinat i de forma successiva, haurà d’optar-ne només per un, 
renunciant així als altres llocs on també pugui ser proposat com a 
adjudicatari. 

3.4.5. En el cas de renúncia a l’acte del sorteig d’algun adjudicatari que hagués 
resultat guanyador, es proposarà com a adjudicatari el següent, segons 
l’ordre d’extracció de l’urna amb la possibilitat de que aquest nou 
adjudicatari pugui aplicar la base 10.4.4. I així successivament en cas de 
més renúncies.

3.5. La Mesa d’adjudicació ofereix la possibilitat de comprovar les paperetes nominals 
als sol·licitants assistents presents a l’acte, sense que cap d’aquests sol·liciti 
comprovar-les. Seguidament, les paperetes nominals són introduïdes a l’urna 
d’una en una, una vegada nombrades i exposades als assistents. 

3.6. A continuació es procedeix a realitzar el sorteig respecte al lloc-emplaçament 
número 1.- carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc Layret.

Primera papereta 
extreta 
(guanyador/a 
sorteig)

MIRALLES*JUSTO,SERGIO

Segona papereta 
extreta ORTEGA*TOMAS,JORDI

Tercera papereta 
extreta PIROLLERS, SL

Quarta papereta 
extreta PETARDOS 120 DB, S.L.

3.7. A continuació es procedeix a realitzar el sorteig respecte al lloc-emplaçament 
número 2.- carrer Primer de Maig cantonada Salvador Seguí.

Primera papereta 
extreta 
(guanyador/a 
sorteig)

PIROTECNIA LUCAS S.L.

Segona papereta 
extreta GUILLAMAT*MUÑOZ,ENRIQUE

Tercera papereta 
extreta ORTEGA*TOMAS,JORDI

Quarta papereta 
extreta PALMADA*ANDREU,LIDIA
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3.8. A continuació es procedeix a realitzar el sorteig respecte al lloc-emplaçament 
número 3.- Rambla de la Granja cantonada carrer Bruc.

Primera papereta 
extreta 
(guanyador/a 
sorteig)

CREUS*CIVIT,CARLES

Segona papereta 
extreta PETARDOS BCM SL

Tercera papereta 
extreta CITYTRO SL

Quarta papereta 
extreta CASADO*GARCIA,FERNANDO

3.9. A continuació es procedeix a realitzar el sorteig respecte al lloc-emplaçament 
número 4.- Rambla de la Granja cantonada Passeig Terraplè.

Primera papereta 
extreta 
(guanyador/a 
sorteig)

MARTINEZ*VILLALONGA,CARLOS

Segona papereta 
extreta JUAN*SANCHO,MARTA

Tercera papereta 
extreta PETARDOS BCM SL

Quarta papereta 
extreta MENDOZA*HIDALGO,CRISTINA

3.10. Realitzats els quatre sortejos respecte a cada lloc-emplaçament determinat per 
les bases, es corrobora que cap sol·licitant ha sigut guanyador en més d’un dels 
sortejos respecte als llocs-emplaçaments determinats. La Mesa d’adjudicació 
ofereix la possibilitat de presentar renúncia als sol·licitants assistents presents a 
l’acte del sorteig. Cap dels sol·licitants assistents presents a l’acte del sorteig 
presenta renúncia.

4. El president de la Mesa d’adjudicació anuncia els resultats del sorteig i ofereix als 
presents la possibilitat de fer alguna observació o al·legació: no efectuant-se’n cap.

5. Finalment, d’acord amb els resultats dels sortejos realitzats, la Mesa d’adjudicació 
acorda proposar a l’òrgan competent:

Primer.- Publicar a la pàgina web del consistori i a l’e-tauler l’acta corresponent a la 
present reunió celebrada per la mesa d’adjudicació del procediment 
administratiu (8/2022/BACON).

Segon.- Atorgar al senyor  SERGIO MIRALLES JUSTO, la llicència d’ocupació 
temporal del domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc 
Layret) mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de 
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productes pirotècnics – any 2023, d’acord amb les condicions i requisits 
previstes a les bases aprovades pel Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 
de novembre de 2022, així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la 
normativa aplicable.

Atorgar a la mercantil PIROTECNIA LUCAS S.L. la llicència d’ocupació 
temporal del domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Salvador 
Seguí) mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de 
productes pirotècnics – any 2023, d’acord amb les condicions i requisits 
previstes a les bases aprovades pel Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 
de novembre de 2022, així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la 
normativa aplicable.

Atorgar al senyor CARLES CREUS CIVIT, llicència d’ocupació temporal del 
domini públic (Rambla de la Granja cantonada carrer Bruc) mitjançant la 
instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes pirotècnics – any 
2022, d’acord amb les condicions i requisits previstes a les bases aprovades pel 
Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de 
les que se’n derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

Atorgar al senyor  CARLOS MARTINEZ VILLALONGA, la llicència d’ocupació 
temporal del domini públic (Rambla de la Granja cantonada Passeig Terraplè) 
mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes 
pirotècnics – any 2022, d’acord amb les condicions i requisits previstes a les 
bases aprovades pel  Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre 
de 2022, així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

Tercer.- Informar als sol·licitants guanyadors dels sortejos realitzats per a 
l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic mitjançant la 
instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes pirotècnics – 
any 2023, que han de complir amb les condicions i requisits previstes a 
les bases, i en conseqüència, entre d’altres aspectes, han de presentar al 
consistori la documentació escaient amb la màxima celeritat, com a màxim 
fins el dia 31 de maig de 2023 (inclòs), per tal que l’òrgan competent pugui 
dictar la respectiva resolució administrativa, prèvia revisió de les condicions i 
requisits previstes a les bases així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la 
normativa aplicable.

Contra la present acta de la Mesa d’adjudicació, al tractar-se d’un acte de tràmit dels 
previstos a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació.

Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la seva publicació.
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Molins de Rei,

El President, Secretària de la mesa,

Vocal, Vocal,

Vocal, Vocal,

La Secretària

03/03/2023  13:38:34

Alexia Raventós Benet

Tècnica d'Activitats

03/03/2023 13:41:09

Ana Boix Corona - DNI 73199792S (TCAT)

Assessor Jurídic

03/03/2023  14:03:08

Daniel González Aragón

Assessora Jurídica

03/03/2023 14:12:06

Maria Conejero Beltrán

Cap de Serveis Jurídics

per assignació temporal de funcions

S/DA 493 de 25/03/2022.

03/03/2023  14:39:57

M.Elidia Cerdà Albero

Regidor d'Empresa i Activitats

S/DA 528 de 12/03/2020

03/03/2023  14:43:23

Jordi Pradell Obiolsl
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